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ReMeevelt, Stalin og Churchill har i en konferanse på et sted ved vartchaV4t, led-

/ eadet av sine respektive statssjefer og utenriksministre og militære sjeferNfullendt
A  I planene for en samlet, militær aksjon i den avsluttende fasen i kampen mot na: ismen,
/Ni En kan gå ut fra at det er blitt besluttet å gå igang med koordinerte operasjoner i

e..- e  dst og vest for å få en hurtig slutt på krigen. Konferansene fortsetter med stadi-
ge möter og begyntemed dr5ftelsen avmilitære spörsmål En fullstendig utveksling av opplys-
ninger har funnet sted. Det er oppnådd full enighet om de felles operasjoner mot Tyskland, og
disse blir nå utarbeidet av de alliertes ruilitære staber i fellesskRp. KonCeransen har også
behandlet og lagt grunnlaget for sikringen aV en varig fred. De er dessuten blitt enige om opp-
delingen av okkupasjonsområdene i Tysk1and. Russ, skal okkupere de östlige områder, am. skal
okkupere de sydl. områder og brit, de nordlige. Berlin skal okkuperes av alle 3 i fellesskap.
Når konferansen er slutt vil det bli sendt ut et felleskommunike.
0stfronten. De forente nasjoners hærer har trengt dypere inniTyskland både fra
vest og öst. djukovs styrker ryddet igår flere steder langs Oders 5stbredd og holder nå en 80
km. bred front her. Bans tropeer har nådd ut*anten av Frankfurt og Kfistrin. Kammersdorf ble
stormet igår. Tyske meldinger om at russerne har opprettet brohoder pa vetbsiden av Oder i dette
avsnitt er ikke blitt bekreftet fra Moskva. I dst Preussen er tyskerne drevet ut av  sine  stil-
linger mellom Allenstein og Frisches Haff og russ. tok 1600 t. fanger her igår. Ytterligere
-50 bebodde steder er inntatt og det er gatekampor i Elbing. 2 russiske armeer rykker jevnt og
sikkert fram. Byene Grossberg og Preisdorf ble tatt igår. Tysk radio forteller om framgang på
Sjukovs flöyer, 1 nord har disse styrker gått til angrep nord for Prieritz og står 35 km. fra
-Stettin. 65 tyske tanks ble ddelagt og 5000 tyskere dreet, mens 69 etterlatte fly bla tatt på
bakken av russerne. I den siste uken her Sjulovs styrker tatt 23 000 fanger. Konjevs styrker
utvider det 80 km. brede brohode som de har opprettet vest for Oder söröst for BreslaU. De-har
her fortsatt framrykningen og har inntatt byene Rohlau, Brieg, Thomaskirck, Gottkau, Löwen og
Schurgast. Det har rast voldsomme kamper i 2 dögn. Betydelige flystyrker er satt inn av tyskerne
-dessuten panseravdelinger og infanteri bestående av folkestorm, politiavdelinger og regulære
tropper. Russ. har tatt 4000 fanger her. De russ. styrker marsjerer nordvestover lot Berlin og
mot dfidetene. Stadig flere tyskere overgir seg i Budapest. r1andag og tirsdag overga nesten 600(
seg. Tyskerne er nå blitt drevet helt ut av Polen og det polske hjemmevern er blitt opnldst.
') tyske generaler er faldt og 8 er tatt til fange siden den siste russ. offensiven begynte.
.Vestfronte n. De all, i vest står ni inne i TyskLand  ea.  en 220 km. bred front som
strekker  seg fra Nedorland til Saar. De har rykket over elvene Our og Sur på 10 steder og på en
40 km. bred front og ter inntatt 4 mindre byer. Den am. 1. arme fortsetter å angripe Siegfrid-
linjens 2. forsvarslinje og har trengt igjennom de viktigste emrdder. De befinner seg nå på
slettene foran Kdln. Tyske soldater som trues med omringning, fLykter hver for seg så godt de 1c
tilbake over Rhinen. 3.  am. arme har nådd fram til östsiden av Eifelfjellene og har bl.a. inn-
tatt byen Pittm. I Sår-Alcase rykkar am. og fransk infantcri s5rover mellom Rhine-Rhone kanalen
og Rhinen. Neuf Brisach i Alcase er inntatt igår, og 1200 fanger tatt. Den dypeste innbrytning
i vest er på 15 km. ved Echternach nordvest for Trier. De all, har tatt de t. byer Betel og Zile
og trengt inn i tarscheid. Den 1. am. arme har inntatt byen Schmitt som ligger ved Roardammans
begynnelse. Av 7 demninger har am. tatt de 3 og har kontroll over den 4. Disse demninger gMr
kraft til industrien i Ruhr. 700 tunge brit. b.fly har angrepet byene Clebe og Goch like foran
den 2. brit. arme.Mosquitos har angrepet 8 knutepunkter for tysk trafikk fra öst til vest.
Magdeburg var hovedmalet. Over 1303 tunge am. bombare har angrepet Magdeburg, Leipzig og
Chemnitz, 3 sentra for forsyninger til fronten langs Oder. Tyske fly viste seg ikke.
Italia. 5. armc harbegynt enny off. sdrest for dologna. All. b.flyfra Italia har bom-
bet oljeraff. ved eien, mal i Ju€.osl., i nord It:igilog Brennerrasset. Jernb. over Brenner blold
Stil lehavet. f)et er gatekaeperiden s . del av Manilla. På 4 uker er 48000 japa-
nere falt. Am. har mLtet 7000 mann, derav 1609 drepte. Am. angriper festningen Corregidore.
Norgesnytt. :;prenjiir,en av Olrichs Gummiservise i deihweigårdsgate 32, somnazistene har gjort
så stort propagandanummer aviavisene,viser segivirkelighetenåvære utfört avgestap o,
De norske hjemmestyrker har ikke hatt noen befatning med denne "sabotasje".
Sinsen bilertiveanstalt med en mengde tysko biler ble totaIt adelagt tirsdag.
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Arbeidsldshet og NS propaganda.
"Arheidsldsheten er avsksffet" , Det ldd som 9n fanfare ikke så lenge etter at tyskerne

og NS hadde tatt hånd om norsk arbeidsliv. Og med dette som utgangspunkt drev nazimyndighetene
en hdyrdstet og utrettelig rekleme for sitt molltiske system? Sam ved nt trylleslag hadde man
kunnet forvandle en - rektisnok mederat- arbeidsldshet til mangnl  pa  arbeidshjelp.  DE  enerhislo
bestrebelser som i fdrkrigstiden ble gjort for å mestre arheidsldshetee ble hånet som et typisl
utslag av demokratiets evneldshet,

"Situasjonen_På arbetdssarkedet i ferd med i endre karetater Slik lydernå det adskillig mincb
anslaendE budskap fra den arbeidskrafthungrende leder av liden nesjomale.arbeidsInnsats", riks-
fullmektig Astrup, som nå varslar arbeidslöshet i stdrre stil- Minnene  fra  arasidsldshetens tic
er ennå levemde eg'clet er ikke noe d undres over  dt  datte sodkelse eblir oanet fram igjen
folketo beVisthet - på.denne lettvindte mlte innleder NTB sitt bemerkeisesverdige intervju med
riksfullmektison.
Hvad kan grunneet være tit dette mIlde nt.  talt foybausande omslag? Er det det natistiske System
som svikter?  JNett, den  truende  forandring skyldes ntelutkends  mangel på matertell og drivstoff .
svarea dEt. Jten vae det ikke nettoh dissa teng 3om ogsh medverkat til å avskaffe arbeidsldShetC
som gjorde det reSkevendig å sette dlie ledishendar inn og fiekjemsa nlle yirksomheter til
"nasjerat erbeldslnnsats"? .
NS nroragandeens fr3jdlgrat og hulhet er kommet i en grell I  lysning  og er blitt åpenbar for
enhver. Den viekellge  arsak tIL arbeidsrearkedets endrmde kerakter er nok den senere tlds for-
angrins i Okkupasjonstaktens evne og derved vilje til å sdke  n  tnnordna Norge i sin krigs-
potentiad. Krig bg anbeldeldshet har aldri hn't sammen. I den stat som planlegger aller fdree
hrtg og også i de andre omrdem som en slik stat sdker å Ltnytte til sin krigfdring blir det -

på papiret - full beskjeftigelse uansett om stateJes p)litieke system heter neslonal-
sosielesne eller noe annetjom grunnlag for Nj pronagannaen har beskjeftigalsesspdrsmå]et i
ktrge i. okkupasjonstidet hidselig vmrt knyttet til TyLnk1deds krigfdrires  og dennes konjunktnrer
cet er cen enkle sannhet,

sine herr_rs fotspor.
Nonn statsnolitimenn und.r ledelsa nv den beryktede Ohengård fra Stdnge dukket.for en te

sicen opp  i. JJ'aga -tor 4 arrestere  4  mana scm de nerte Imdlc hatt tefatreeng med noen fallskjermet
som var s.focoat eed  1  Vagåfjellene, dnder besdket hos en Sev de mistenkte opntradts de meget brt
talt og mor til gutten som ba for ein Ctnn, fikk ft knuttheyeslag midt i ansiktet Da 3 av de
mistenkte var hentet hegav 13F3ddclgjengn seg •il ne 4, Glav Sismo, Otta. Bismo var syk og sengs
liggende, men da statspolltiet tanret  pa.  ddren, ,ikk Bicmo L;Grt for å lukke opp. Oppegård trodd
han ville holde ddren igjen og fyrte lds men det resultat  at Bismo ble rummet av flere skudd.
Han ble fdrt til frlkessyketune på Jillehammer, hvor hen ddde dagen ettee. bygden vet incen
hvor det en blitt aV de andre dedeoldte.

Sprengnfrg en t Sehvegs.neg,ite
Det has  versert de fersijeffigmte meldreghr cum.est opeeadde resultat yed denne sprengnir

Det er blitt sagt at lagertt bennin eg oije ble enslått Pel å tonn. Faktum er at det gikk
lfnO  000 lit: 2 smdreclie t  f lramÆr. iet Cet ved rerengete,en koo oannosker til skade er bekla
gellg, men hensekten mce eksinnrn ble of_pn'dd. Pet var i. vlrknlIgh:t.n det stUrste kupp våre
hjemmastyrker lar gjort.

:va sJadde Hetler fee  12457
Sed stor sgenainc imdttsa dat tyske folk fdrerena store tale den 30. ,nenuar. I tidli-

gere år har altjd nit1,-pa de.ede ddg  gitt perolon fer Jet keagenCe L!,.r, 1 940 uttalte hen:
"Aret ',940 kommer tfl a bli det avgjbeande år. Seieren ee  val 't  1 1941 uttalte nalL "Året 29X1
1941 kcamar tal  a med 2:Fro tnreensfestereeme stt'ust a  sej  194:. l",a oss be til Gud at dett
år sLal gi  eJs  seirrem 1953: "111743 kommer kenskje  ttl  d ble et svart år, Len ikkn vmrre enn
1942' 1944 gjo :® a3reren fklte foreek på å komme mel noen spadommer. Den 30. januar
hadde Hltler fjte len skullv he sagt. Jetn hadde ingen trdst å gi det ulykkelige tyske felk,
sna ham hr fbrt-til avgimancnes rand.

Bdre ay tj,dens
I en skole,tue Jt ctel i tinrge holdt lornrinncn på å i igje•tiom Kristi lidelseshstoe

rie, Hun hcedde s .ns fer tet dremattske og harnennsiktJhe ble men og mer grepet av stundens
Da Kom det plats.lig som et utbrund nede ftna en liten pikee "Men Ydr det ikke noen som

kunne ta Jesus oYa- til Suorige da?"

Ungdommen gdlecn notdrever for å slutte seg til (, norske troeher _ Finnmark.
bet meldee at en nruhce på flere hne0re norlmenn tar gått på ski fra Serstad til
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GJENGANGEREN (Særtrykk) 8. februar 1945.

NazipresCz-e-n-n- gjbr -ei S-t6rt r-niimar-a17. ao1canerTtr-s(5m-sat V-æfe funnet ved
arreStasjon dv airektdr ,z.chjeldernp. Det gjelder forhandlinger om forsyninger til Norge etter
krigen, og er forsåvidt ikke av noe sensasjonelt innhoid, foedi enhver må vite at de norske
myndigheter i uttandet forhandler med de allierte om hvor meget det i den förste tid etter
krigen kan leveres av råstoffer, halvfabrikata  og  ferdige varer og ntmringsmidler til Norge,
alle og enhver vet jo at umåtelige verdier er ödelagt over hele Europa under denne verdens-
krig, som naziTyskland med planmessig beregning og kynisk råskap har satt igang og tvunget
de aller fleste stater ut i ved sine röveriske overfall på fredelige folk. At der etter denne

.krig i. fdrste omgang blir bkonomiske vanskeligheter overalt er det således nasiveldet alene
som Ifler skylden fore Hitler og.hans drabanter vil gjöre krigen total, Det skulle ingen
rrejtrale være. Naziveldet hadde makt og dermed også rett tih å overfalle alle. At de samme
herror etterpå hovmoder seg over hvor fattige de rövede land blir. etter krigen, viser bare den
fulletendig gjennomförte råskap. Det er det samme som når en ildgjerningsmann.etter å ha
brent opp huset og elyndret sitt offer helt til siste.trevl - så endelig når han blir over-
mannet skrjter av hvor vansketig det vil bli deringe den rbvedes ökonoffii på fote igjen.
Forövrig er ik:ke disse forhandt_Inger avsluttet, Gå ingen yet nvordan reSultatet blir. Men
det hr ibgen hetaelighet og.deffer neiler irgen ”avslbrins" ateden Okonomiske stilling etter
krigen blir vanskeleg. Ddtte ga da ct&h. Ledis'eadldirektb.r Evang tydelig'uttrykk for ved en
oventikt hteaga over dettn emne I Sverige fer on tid-Sadtea Nazipressen har da ogS4 en fornem-
melse sv at nevsIbringStnej ikke vil skQUe ddn nedvendice Seasasjou: Her må settes noe til -
ug sh er detk da emsergen for å bevars de 119I1S;Ge Y2riCr som det 1ryklos med. .Tenkte quislin-

ne kanskje. på ti0 nersk: verdLort.eetjslp t-yskerne med a brenne opp byer og bygder i
Finnmark ? Bare disse redsesej.00an6er Skulåe YM 5o være nolt til at nazibandittene aldri:
mer veget'å 15fte vpz kjefi,:n :ttl noenstagn oh.å bevare norsk vordiHvem var-det
soji bombet eL fredelig ioiiu b7ar og bygd.w-i 1943?-. Hvdike umaylige verdier ble ikke da
bdeiagt. 'Alen N2 var på fiendeens side da også.
Hvad var det, som forhrsat de fryktelige eksblobjonene i desetbe: 1942 og i april 1944 i
Osib og Bergen9 Ene og uLdn. tedkernes grenselbse lettstendighet,med å anbringe store lad-
ntnger av b:vekaplosiVe stoffer inne  i  stbrhyenes sentraihtn. ier,
Hvei, har fUrt.Norge like opp d ektivem krigsbeddelser vod h gjbre våre kystbyer til befestede
utfallsporter for tyske ubeter ug anlegge en rzasse fittneSser soe baser for tyske bombefly?
Selv et barn kan fortelle.qier,s1ffingene hvem det er ses han en taret for hver eneste bombing
og hver eneste sabotasjehandling 3. Norge, Eet er te-skernes ve rishndlinger mot vårt folk og
deres bruk av vårt lead Seel krieskerktdy i sin eahn vieteG-kaihressm er årsaken til all ddeleg-
geise av norske verdier Undor kricen, Det borde disse små gosbbelske lmregutter her hjemme
en gang for ulle fcrsta så vine do også vite ht all deres plepaganda oreller av mot norske
sinn, fordi den i buin .)g grurn er ltensktig og bedragerdsk i hele sitt utgangspunkt oc i alt
Litt vesen. len som om dette ik:re er nok si komffier Let noe annet og mer til. Hvis NS-ene
hadde nee tev den omserg fer nceeke verdjer, som ee skryte: Gå av, sa burde de tenke over
Hvordan.Nerges etil[ling nå Vhlie ha vættt hvis vj hadbe vært lenket til Tyskland slik som
(Nisling og 'cl&ns band,. bnskez )1's 7ar vdrt iiend be vaft folk gatt til grunne sammen mcd
det forbryt:,rise'nosiveldt, Do hadde eet ihke.bere vuet tale on i'scbigående vanskeligheter
som ne, vil etter befrLeleen fra tyrannietd pre hadee bele cieges framtid vrt en

trageeic:, Om Okke, lenge er nuttiveldets ti]l:ttetg55rolse en kjennsgjerning. ":en det norske
folk gir ikke til grudne Semeeten med det, ejsLk ssm detnivegrlie ville gatt hvis quislingene
hddde blitt nde annet ern en esekeljeg forroderLlekk Der mjnorske stats skute seiler ut i
fritt farvann ner -hitlerelatn går til "burns? Og det ur dat frde Norge i ntlandet som sawsen
med den norskeueitstanstoregelse hjohmo som hår mren fer dette resultat, Det er dette stnr - '
verk som viL ketrte lys over ve.d. hieturde tusen år fraeovere Vi vet msget vel at vi får det
knqpt i fdrstningen, Den tyske -;:erdeaakrig har ebrget fer det-. Meu var framtid er lys. Det
Olir jubeiår mot Jett ddehe noe vålle slekt GSS vL. fnlct a2.0-riket. Dette vet våre
egne naziledere dged. ra dc tyske håndjern på. Dc ge denket eil ritierskuta og ingen
nropaganda kan skjule hele deres fortvitude stillirg ideg.

Eva utenriksm nister eder se dsderhns,.t dm Norce sg Hetlend,
Jeg Onsker å si nuor ord em 2 ex vare allierte rbesjeeer som akkurat nklider mer enn

de kanskjo har gjzet roene:ngetjedligere oneYr ttenne itr£gen, floilend og Norge. To land som
kanskje har gitt noen ae vere allierte et.ekeeepel i sedrsdelet oe: relitisk enighet, fe land
som altid i stdrst mdLjeg graj har didrett til de elliert-r krigsanstrengelser. Jeg trur at
Underhuset i derne stund, hver de gjendoffigår sine stbrsteprdvelser, drisker  å  sende et bud-
skap fra oss til diere folk fer a fortelle ders'elt vi skt,l. gjbre alet som Står i vår makt for
å lindre deres lidelser og at vi hverken ni etier i brene som koffiffier skal glemme den lysende
rolle ds har spillet-

vvv vvv



Blir tjskerne ferdige?
Det går ~2-1-or tyskerne å komme seg ut av Norge. Det tynner ut troppene etter beste

evne, men det er ikke gjort i Gn håndvending å f5re  15-20 divisjoner igjennom dette uvelsomme
landet og videre til fronten i öst, vest eller syd, når norske sabotörer og norske og britiske
sj-amonrtog flyvere legaer ssg på tverke. Det kan være godt håp om at tyskerne kommer for sent
til å Ampe mot våre på de store fronter, og at de ikke blir ferdige til å gå igang
med edeleggelsene videre sydover fra Troms för våpenstillstanden eller Tysklands endelige
sammenbrudd er et faktum. Den dagen det bryter sammen i Tyskland må vel selv de blinde blant
tyskerne her og blant JOnas Lies nazister skj3nne at spillet or tept og at de bdelegger alt f.Jr
seg selv om de forsöker å ddelegge det aller minste for Norge. Allerede nå vet tyskerne og
nazistene at om de fortsetter å surenge og brenne som i Finnmark, vil hele massen av hjemmo-
styrker byeblikkelig gripe inn. Forsvarssjefens tale til hjemmestyrkene den 30/11 var tydelig
.og åpen tale. Det store transportslaget som er igang i og omkring Norge, kan komme til å av-
gjbre om Norge skal komme igjennom den siste fase av krigen med sine byer og bygder sbr for
-Troms•i behold. Det har sin grunn at norske styrker gjOr sitt ydersta i kampen mot det tyske
transeortvesen i da kritiske ukene vi nå opplever. Jo tregere de tyske transportene går, jo
ferra divisjoner når fram til Tyskland i tide, og desto senere blir tyskerne klar gima til å
brenna og sprenge fra nord til s5r.

HVOR FARTiY FLYTE KAN  
Dee allimete eramrykning i Belgla gikk taskere enn tyskerne hadae drömt om og Europas

stbrete havneby, Atnwerpen, ble erobret praktisk talt uskadt. eUndag den 26. oktober kl. 14
klappet det förste lasteskip til kaian, Dampskip "Lysland" av Bergen var navnet, et norsk skip.
Skipperen, kaptein Asbj5rnsen, irLysland", var konvoyens kommandörskip. Hakk i hæl fulgte 2
danske skip "Feesa" og "The,d". Man kan si dat er en tilfeldighet hvilket skip i en konvoy
som kommer fdrst i havn. Det er bare det å bemerke at denne tilfeldighet forsåvidt dat angår
norske xskip har gjentatt seg med stor regelmessighet under krigen. Hvor farvannet var trangt,
hvor operasjenens•art og oppgavens vanskelighet nbdvendiggjordn godt sjdmannsskap, der har
altid norske skip og sjUmannsskap vett å finne i ferste rekke. Det er blitt en tradisjon vi
Som sjbfarende hasjon med rette ken være stolt av. Det kan derfor være av interesse å referere
noen tidligere begivenheter under krigent

Motorskipet "Thalatta", kdetein Ole Larsbryggen, var i den förste konvoyen til Madagas-
kar. Skipet kom #11 kmbarata eay den 6. mai 1942, landsatte tropper og materiell, hvorpå det
-fortsatte til Diego Suarez med ankomst den samme maned den 8. Fortet Vichygarnisonen ble full-
etendig overremplet og stedet ble inntatt. SS "Brisk3  kaptein Oscar Fossen, seilte sOm
förste allierte skip inn  pe  havnen i Oran den 11. november 1942. Fossen navigerte sitt ekip
gjennom sperringen og inn på havnen hvor han derved bret blokaden. S/S "Marga", kaptein
Leif Thue, var farste skip inn til Reggio i Italia den 3. september 1943. I en ammunisjans-
lastot konvoy bestående av S/S "Brisk", at engelsk og et belgask fartdy, kom disse skip som for-
poster for en svær ermada for f5rste gang til fiendtlig okkupert Europa.

Heller ikke skel glammes de halvt hundre norske skip, som deltok på "D" - dagen.(6/6-43)

Tyskerne raner,
I det nazistiske Norges Kommunesamband dröftet NS ordförerno fra alle kanter av landet

på det konstituerende landsmbte i sembandet bl,a, spdrsmålet om norske og tyske rekvisisjoner.
En.troskyldig ordf5rer, Sveen, fra Alesund sier i et innlegg i debatten ifUlge ordrett referat
fre  sambandets avis: Kommunalt Tidsskrift: Det hender at tyske enheter ribber med seg alt.som
fins i buset fer de drar, de tar til og med med seg stikkontakter, ledninger, yalelåser, bade-
kar, eener,derer ose. M3bler er forsvunnet og et piano er blitt borte uten at en kan konsta-
tere heor det er blitt av. Det kunne formelig tales om en bærverksmani."

Tarvelle trafikk.
Tyvert av matvermr (til sivilt forbruk) pl brygger og jernbaner griper mere og mere om

seg. Ist er grunn til  e  tro at også nordmenn i egentlig forstand gjtir seg skyldige i den
slaas. Av maneol på lovlige eyedigheter er vi for tiden nedt til å ta oss til rette på visse
områder, Det er ner ere forstemmende at enkelte på grunn av dette forhold har tapt evnen
til å skjelne mellom forbrytelse oa nddrett. Dette er firbrytelse mot nbdstette landsmenn.

Legene skal voktes,  
Det nazifisorte Norges legeforbund har i et rundskriv anmodet ordförerne om  a  foranledig(

sendt inn oppgaver over alle leger som er boSatt i kommunen med legens fulle navn og n5yektige
boligadresse, Legeforbundet önsker også å bli holdt underrettet om alle leger som til- eller
frallytter kommunon. lionvendelson skjer, heter dst, forat Legefpubundet kan bistå departementet
ned gjennomfering av tjenestepelegg for leger,
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